
 

 

 

Beste Voordaners, 
 
Allereerst wil ik alle nieuwe leden hartelijk welkom heten bij Voordaan! 
 
Na het abrupte einde van vorig seizoen zijn we druk met het treffen van de 
voorbereidingen voor de start van het nieuwe seizoen. Het is een andere start dan 
voorheen met alle Coronamaatregelen, maar gelukkig ziet het ernaar uit dat we in ieder 
geval kunnen gaan starten. Daarnaast eindigt mijn bestuurstermijn in november en 
neem ik jullie graag mee in de beoogde bestuursopvolging. 

 
Update Corona  

Gedurende de zomermaanden mochten we tweemaal gastheer zijn van de 60+ wedstrijden en 
werden op woensdagen de midzomer avondtrainingen georganiseerd. Het was een groot succes en 
tevens voor ons een zeer goede gelegenheid om op kleinere schaal de maatregelen met betrekking 
tot Corona in praktijk te brengen. De activiteiten verliepen in goede orde, tegelijkertijd kunnen we de 
conclusie trekken dat enkele maatregelen discipline vereisen en moeilijk te handhaven zijn. 

Op basis van de opgedane kennis zijn we nu bezig met het opstellen van onze Corona protocollen. 
Deze publiceren we aankomende week. Met de protocollen willen we de veiligheid van onze leden, 
gasten en werknemers borgen en kunnen we op praktisch en uitvoerbare wijze starten met de 
competitie. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt evenwel uitdrukkelijk bij alle leden, 
ouders en bezoekers.  
 
Veiligheid bezoekers waarborgen 
De kern van de protocollen wijken niet veel af van de eerder genomen maatregelen, maar de 
uitdagende factor gaat de start van de competitie en de ontvangst van alle bezoekers zijn. De 
protocollen zijn er dan ook op gericht om bezoekers aan ons complex te minimaliseren en de 
contactmomenten te beperken. Dit vraagt met name discipline van ouders om niet naar hun 
kinderen te komen kijken. Afgelopen periode is mij opgevallen dat meerdere ouders hier moeite mee 
hadden en ondanks uitdrukkelijke verzoeken thuis te blijven, toch op het complex aanwezig waren. 
Deze situatie is niet gewenst omdat de omvang van ons complex het niet toe laat de grote 
hoeveelheid leden, ouders en gasten tegelijkertijd te verwelkomen. Wij doen er alles aan om een 
veilig complex te realiseren waarbij we veel waarde hechten aan het naleven van protocollen, 1,5 
meter afstand en de hygiëneregels.  
 



Extra maatregelen en besluiten: 
• Wedstrijden zullen niet direct meer op elkaar aansluiten. Dit heeft als consequentie dat het 

wedstrijdprogramma eerder start (vanaf 08.15 uur) en later zal eindigen (laatste wedstrijden 
vanaf 19.00); 

• De Welcome Back dag - die oorspronkelijk gepland stond op zaterdag 29 augustus - gaat niet 
door. De activiteiten kledingverkoop en bitje happen komen daarmee te vervallen. Op welke 
wijze de kledingverkoop wel wordt vormgegeven communiceren we snel;  

• Het clubhuis is beperkt toegankelijk. De kleedkamers en de ruimten boven zijn gesloten. Alle 
teambijeenkomsten-en voorbesprekingen moeten dan ook buiten plaats vinden. 

Aankomende week publiceert het bestuur de protocollen die gaan gelden op Voordaan. Het is mijn 
inschatting dat deze protocollen gedurende de periode aangescherpt zullen worden vanwege de 
veranderende weersomstandigheden. Het is in ieders belang dat we met z’n allen zorgen voor een 
veilige omgeving! Beperkingen zijn niet leuk, maar we moeten door deze zure appel heen bijten. 

Alle maatregelen en andere zaken rondom Corona publiceren we in ieder geval op de website van 
voordaan. Bezoek de website regelmatig zodat je op de hoogte bent en blijft!  
 
Bestuurswijzigingen 

Na een bestuursperiode van vier jaar treed ik terug en geef ik de voorzittershamer door. Met veel 
plezier heb ik deel uitgemaakt van het bestuur en heb ik de strategie/visie “Voordaan 2020” 
gevormd.  

Voordaan staat er goed voor en we hebben aan de kernwaarden betrokkenheid, verbondenheid, 
sportiviteit en ontwikkeling nadere invulling kunnen geven. Op het gebied van technisch beleid zijn 
grote stappen gemaakt waarbij het karakter en de sfeer van de familieclub is behouden. Met de 
optimalisatie van de organisatie van Voordaan is progressie geboekt maar blijft nog wel op de 
agenda staan.  

Ik ben zeer verheugd dat Pike Fabriek zich kandidaat heeft gesteld voor de voorzittersfunctie. Pike 
maakt al enige tijd deel uit van het bestuur en kent de vereniging en de bestuursagenda als geen 
ander. Bovenal is Pike een zeer betrokken en verbindend persoon waardoor hij Voordaan 
ongetwijfeld de aankomende jaren verder zal brengen. Het verdient een groot compliment om in 
deze uitdagende tijden deze verantwoordelijkheid te nemen! 

Michiel van Geel heeft zich bereid verklaard om de functie van bestuurslid Jeugd op zich te nemen. 
Met Michiel als kandidaat haalt het bestuur een bevlogen hockeyer met zeer veel hockeykennis in 
huis. De wisseling wordt voorgedragen tijdens de Algemene Leden Vergadering in november. Ook 
wordt het termijn van Olivier Verburg als penningmeester met één jaar verlengend. Hiermee staat er 
een stevig bestuur die zonder twijfel alle uitdagingen aankomende tijd het hoofd kunnen bieden. 

Mocht je de ambitie hebben om je kandidaat te stellen, neem dan contact op met mij voor het 
functieprofiel en een gesprek. 
 
Nieuw clubtenue verplicht 

Vanaf 1 september is het voor alle leden verplicht om het nieuwe clubtenue te dragen. Het tenue dat 
eind 2018 al werd geïntroduceerd wordt nu de standaard. We zien graag alle leden in een correct 
Voordaan tenue de wedstrijden spelen. De kleding kan worden aangeschaft via de website van 
Clubcolors, via de winkel Jumbo Hockey (voorheen Hockey Republic) in het stadion van FC Utrecht en 
middels verkoop op de daarvoor aangegeven dagen in het clubhuis. 



 
Tot slot… 

Het hockeyseizoen 2020-2021 zal met de nodige terughoudendheid starten en de Voordaan-sfeer zal 
dan ook in beperkte mate kunnen worden geproefd. Laten we ervoor zogen dat we allemaal binnen 
de beperkingen onze sport veilig kunnen beoefenen.  
 
Samen Veilig Voordaan! 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,  
 
Gijs Sleijffers 
Voorzitter MMHC Voordaan  

 

 


